
E      14. november 

  9.45 7.a klass AHHAA-s 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
11.45 4.b ja 4.v klass Tartu Tähetornis 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 

T      15. november 
 

15.–17. novembril 6.c klass KLAPP matkal 
  9.00 7.a klassi KIKi õppeprogramm  
 loodusmajas 
  9.00 Juhtkonna nõupidamine 

K      16. november 

  8.15 9. klasside loovtööde kaitsmine 
  9.00 7.b klassi KIKi õppeprogramm  
 loodusmajas 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
12.00 7.c klassi KIKi õppeprogramm  
 loodusmajas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 

N      17. november 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
10.00 9.c klass Kalevipoja Koja  
 muuseumis  Kääpal 
10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
12.30 6.avr klassi aktiivõppeprogramm  
 Tartu Tantsuakadeemias 
17.00 Otsimismäng "Renéd otsides"  
 Tartu linna 3. klassidele 

R      18. november 

Iseseisva õppe päev 

  8.30 5.-8.u klassi õpilased Elistveres 
11.15 Lasteaedade töötoad 

L      19. november 

10.00 Mudilaskoori laululaager  

 muusikaklassis 

 

 S 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 perekontserdil esinenud õpilasi ja 
nende juhendajaid: Anneli Koppelit, Lilia 
Benderit, Kristel Tikku, Dolores-Carina 
Sütti ja Veronika Mänglit ning 
korraldusmeeskonda Heino Tellingut, 
Küllike Kütimetsa, Kristi Ilvest, Tiina 
Randarut, Eve Ilvest, Siret Voolu, 
Helena Plansi, Terje Lelovit ja Greta-Eva 
Kalbergi 
 

 Hispaania Alcoi kooli vastu võtnud 
õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid 
Evelin Randa, Signe Annsood, Helen 
Nigolit, Greta-Eva Kalbergi ja Lilia 
Bendrit ning õpilastele töötubasid 
korraldanud õpetajaid Küllike Kütimetsa, 
Ingrid Rumpi ja Annika Mägi 
 

Saatsime külalised koduteele. 
 

 
 

 

TTEEAADDEE  
 

President Alar Karis kutsub üles uurima, 
õppima ja avastama. 17. novembril, 
uudishimu päeval pöörame tähelepanu 

oma teadmiste ja oskuste täiendamisele. 
Õppima midagi täiesti uut või 
tavapärasest teistsugust, tekitama uusi 
õppimist toetavaid olukordi või mõtlema 
ja arutlema, kuidas paremini õppida ja 
õpetada. 



  

 

 

 EÕL-I ÜLDKOOSOLEK 
 

21.–23. oktoobril toimus Tamsalu 
Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste Liidu 
XLVII üldkoosolek. Minul oli rõõm olla seal 
meie kooli esindajana. Esimesel päeval 
jagati meid meeskondadesse. Igal grupil oli 
ülesanne luua näidend etteantud teemal. 
Seejärel toimus sisendi kogumine, kus 
rühmades üritati välja mõelda lahendusi 
haridussüsteemi probleemidele. Lisaks oli 
võimalus osa võtta erinevatest töötubadest. 
Päeva lõpus tutvustati meile liidu põhi- ja 
kodukirja muudatusi, mis võeti järgmisel 
päeval vastu koos 2023. aasta tegevus-
kavaga. Tutvusime juhatuse kandidaatidega. 
Päev lõppes õhtuse programmiga, kus iga 
meeskond esitas oma näidendi. Viimasel 
päeval toimusid juhatuse valimised ja 
üldkoosolek sai emotsioonirikka lõpu. 
 

Siim Matson, 9.a 
 

 ÕUESÕPPENÄDAL 
 

Liikuma Kutsuv Kool kutsus 31. oktoobrist 
kuni 4. novembrini kõiki koole õues õppima. 
Ka meie kool võttis osa. 
 

*** 
2.a klass osales sügisesel õuesõppenädalal. 
Tegevusi jätkus nendeks päevadeks, kui 
lapsed ujumas ei käinud. Kordasime            
1. klassis õpitud kooliümbruse puid. Raskeks 
tegi puude äratundmise see, et kõik puud 
olid raagus.  
Laste lemmikülesanne oli autonumbrite 
mäng. Õpilased kirjutasid autonumbrid 
lehele, seejärel pidid arvud liitma ning tähed 
panema tähestikulisse järjekorda.  
 

 

Põnev oli koolimaja ümbruses fotode järgi 
orienteerumine. Igas punktis olid erinevad 
nuputamisülesanded. Kõige raskemateks 
ülesanneteks olid mõistatused, näiteks: 
„Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela 
pistmata.“. Vahva oli õues tegutseda. 
 

Küllike Kütimets, 
2.a kassi õpetaja 

*** 
Õuesõppenädalal toimetasid 3.a klassi 
õpilased päris aktiivselt väljaspool klassi-
ruumi. Nii külastati Annelinna raamatukogu, 
TYPA keskust ning KVA matkekeskust. 
Lisaks toimusid mitmed ainetunnid ka 
koolimaja ümbruses.  
 

 
 

Laste lemmiktund õues oli kahtlemata 
matemaatika, kus peidetud ülesandeid 
otsida tuli. Lisaks ka praktilist laadi 
harjutused, mida klassiruumis ehk teha ei 
saagi. Mõnel lapsel olid sammulugejad 
küljes. Seepärast võime julgelt öelda, et 
nädal jooksul astusime õppetöö ajal  
ühtekokku vähemalt 500 000 sammu. 
 

Kaja Kivisikk, 
3.a klassi õpetaja 

 

*** 
Õuesõppepäeval said 2.b klassi õpilased 
ennast proovile panna erinevates  aine-
tundides. Nad ootasid väga õuesõppe-
päeva. Ülesandeid lahendati suure rõõmu ja 
entusiasmiga.  
Laste arvamused: 
Me võiks iga päev õues õppida. (Adelina) 
Need nuputusülesanded on nii põnevad, et 
tahaks veel ja veel lahendada.  (Dinara) 

KOOLIELU 
 



 STIILINÄDALA STIILSED 

 
Pärast koolivaheaega 31. oktoobrist           
4. novembrini korraldas õpilasesindus 
stiilinädala. Nädala vältel sai kanda just 
selle päeva teemale vastavaid riideid. Valiti 
lihtsad teemad, et osaleks võimalikult paljud 
õpilasi ja õpetajaid. Sel korral olid stiilideks 
halloween, prantsuse, soovahetus, 
pidžaama ja must. Aktiivseimad olid 
esimese kooliastme õpilased, eriti aktiivselt 
tegid kaasa 1. klasside õpilased ja ka 
õpetajate hulgas oli julgeid osavõtjaid. 
Kõige rohkem tehti kaasa halloweeni ja 
pidžaama päeval. Isegi õppekäigule läksid 
osad õpilased pidžaamas. 
 

 
 

Õpilasesinduse lemmikud: 
 
1.a klassist Gert Padjus, Kaspar Kuuseorg, 
Helina Truu, Delisa Toi, Karl-Mattias 
Lippmaa, Karl-Robert Tensing ja Nele-Liis 
Maran;  
1.b klassist Karl-Hendrik Võro, Mila 
Danilova, Anette Buzin, Mia-Elina Pross ja 
Nora-Liise Kose;  
2.a klassist Jarek Lemats;  
2.b klassist Arabella Raudheiding; 
3.a klassist Rianna-Maribel Hintser, Sten 
Madisson ja Adeele Aavik;  
3.b klassist Isabella Viik, Ruslan Danilov; 
6.c klassist Iko Pettai;  
8.b klassist Stella Peterson ja Silja Paberit; 
õpetajad Mirli Isak, Maris Allik ja Pirgit 
Palm. 

 
Õpilasesindus 

KOOLIELU 
 

Minu tähelepanu kulus ainult ülesannetele, 
ma ei märganudki, et vihma sadas. (Simmo) 
Aitäh õpetaja Küllikesele vahvate ja 
põnevate ülesannete eest. 

Kätlin Härm, 
2.b klassijuhataja 

*** 
Õuesõppenädala raames kordas 6.c klass 
murdude liitmist ja lahutamist kooli kõrval 
asuval takistusrajal. 3-liikmelistes rühmades 
tuli lahendada tekstülesandeid. Ülesanded 
paigutasime õpilaste poolt valitud radade 
algusesse. Rühmad valisid raja ja 
lahendasid sealse ülesande. Kui vastus oli 
õige, tuli kõikidel rühmaliikmetel läbida 
vastav rada ning seejärel valida uus, mille 
ülesannet lahendama asuti. Iga läbitud raja 
eest said õpilased preemiakaarte. Need olid 
tõelised motivaatorid. Ka tunni lõpus alanud 
seenevihm ei ajanud õpilasi koolimajja, 
üritati veel viimased kaardidki kätte saada. 
Lisaks värskes õhus aktiivselt veedetud 
ajale oli suureks boonuseks koostöö 
rühmaliikmete vahel. Üksteist toetati nii 
ülesannete lahendamisel kui ka osavusraja 
läbimisel. 
 

 
 

9.c klass leidis samuti tee õue, kus tuli 
püüda paraboole. Oli neid, kes märkasid 
parabooli koolimaja seinal rippuvas 
juhtmes, teised, kes pildistasid üles puude 
ladvad. Mõni võttis paarilisega ette 
paraboolilise jalutuskäigu või moodustas 
parabooli oma kehaga. Ülesande eesmärk 
oli koostada loodusest püütud paraboolile 
võrrand. Nii võetigi õuetunnist paraboolide 
pildid arvutiklassi kaasa ning edasine töö 
jätkus juba GeoGebra programmiga. 
Õpilastele meeldis paraboole avastada. Nii 
mõnigi tõdes tunni lõpuks, et kõik, mida 
parabooli kohta seni õpitud, aitas praktilist 
ülesannet edukalt lahendada.  
 

Muljeid jagas Pirgit Palm, 

matemaatikaõpetaja 



 

astusid kontserdil üles ja esitasid katalaani 
tantsu. Dramatiseeritud Jaques Prévert 
luuletusega „Hommikusöök“ esinesid 8.b 
klassi õpilased. Kontserdi lõpetas võimas 
etteaste prantsuse koorilt koos särtsakate 
tantsutüdrukutega 8.b klassist.  
Rõõmsaid emotsioone jagub veel pikaks 
ajaks. Suur aitäh esinejatele ja nende 
juhendajatele ning kõigile neile, kes 
kontserdi korraldamisele kaasa aitasid!  
Jõudu ja rõõmu teile, kallid isad!  
Head peagi saabuvat isadepäeva! 

Kadri Lill,  
Huvijuht 

 

 UKRAINA KEELE JA KIRJA PÄEV 
 

9. novembril oli ukraina keele ja kirja päeva. 
Seda tähtpäeva tähistatakse kroonik Nestori 
auks, kellest arvatakse algavat kirjalik 
ukraina keel. Tänapäeval räägib ukraina 
keelt üle 45 miljoni inimese. 
8.u klassi õpilased käisid VOCO-s 
kirjutamas sellele päevale pühendatud 
traditsioonilist etteütlust "Диктант 
национального единства”. Peale etteütlust 
said õpilased kuulda loengut ukraina keele 
kohta. 
 

 
 

 10. novembril külastasime meie kooli ja 
Hansa kooli 2.–4. klassi Ukraina õpilastega 
Elistvere loomaparki, kus tutvusime 
sealsete elanikega. Lapsed said näha 
oravat, rebast, põtra, põhjapõtra, metskitse, 
hunti ja teisi metsloomi. Samuti tutvusid nad 
siseruumides näriliste ekspositsiooniga. 
Laste lemmikelanikuks osutus karu 
Karoliina, kellele meeldis laste tähelepanu 
ja kellest lapsed tegid palju pilte. 
 

Jaana Jurtšenkova, 
Ukraina õpilaste klassijuhataja 

KOOLIELU 
 

 MEELEOLUKAS PEREKONTSERT 
 

Isadepäeva eel, 9. novembri õhtul täitus 
kooli aula rõõmsameelsete perede ja Tartus 
viibivate Erasmus+ projekti partnerkooli 
õpilaste ja õpetajatega. Õhtut juhtisid Keitlin 
Kristelle Looga (8.b) ja Evan Nade (4.b), 
kes teadustasid eesti ja prantsuse keeles. 
Avanumbriks oli 4. klassidelt lõbus 
prantsuskeelne tervituslaul, kus terekäsi 
ulatati meie ja Alcoi kooli juhtkonnale. 
Sügisesest vihmaballetist laulis 1. klasside 
koor ja Lisette ja Lysandra Tiimann (2.a) 
esitasid laulu „Sina ja mina“. Mardi-
laupäevale kohaselt rääkis õpetaja Anneli 
Koppel mardi kombestikust ja koos 
mudilaskooriga pani ta kogu publiku kaasa 
laulma. Kaunilt kõlas Lisette Kaberi (7.c) 
prantsuskeelne laul „Lind ja laps“ ja seejärel 
köitis publikut Damiani Mängli (4.c) 
saksofonipala. Eriliselt tore oli, et klaveril 
saatis Damiani tema ema Veronika. 7.b 
neiud ja õpetaja Kristel Tikk esitasid hoogsa 
rahvatantsu „Maailm heliseb“ ja LULU 
tantsuringi õpilastelt nägime showkava.     
4. klasside ansambel laulis suureks 
saamisest ja toredast päevast poistekoori 
ansambel. „Ojalauluga“ esines Rebeka Liias 
(9.a). 
 

 
 

Õpetajate päeval panid 9. klasside 
klassijuhatajad õpetajatele välja kolm 
loosiauhinda. Õpetaja Anneli poolt oli 
klaveritund, mille võitis õpetaja Kristel ja 
kontserdil nad näitasidki, mida nad olid 
õppinud – kõlas klaveriduo neljal käel.  
Ka meie külalised Hispaaniast, Alcoi koolist 
 


